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KIRJA-arvostelu

Kelpoisimman synty - evoluution suurimman arvoi-
tuksen ratkaisu ilmestyi viime syksynä Mensa-palki-
tun kustantajan Kimmo Pietiläisen suomentamana.  
Takakansitekstin mukaan ”maineikas evoluutiobiologi 
Andreas Wagner osoittaa tässä kirjassa, mistä kaikki 
biologinen informaatio syntyy. Wagner on selvittänyt 
kokeellisilla ja laskennallisilla menetelmillä, että 
näiden sopeutumien käyttövoima ei ole pelkkä sattuma, 
vaan joukko luonnonlakeja, joiden ansiosta luonto 
keksii uusia molekyylejä ja mekanismeja nopeammin 
kuin satunaisella muuntelulla.”

Kirjan 1. luvussa ”Mitä Darwin ei tiennyt” tode-
taan aluksi esibiologisen kemian mahdollisuudet 
proteiinien raaka-aineiksi tarvittavien 20 amino-
hapon muodostamiseksi. Jo ennen ensimmäistä 
solua tarvittiin mekanismi, joka pystyy monistamaan 
molekyylejä sekä omat rakennusohjeensa. 

Kopioitumisprosessin eli replikaasin on oltava 
virheetön, koska epätarkkuudet tekisivät tallenteen 
käyttökelvottomaksi: koodin rapautuminen tuhoaisi 
lopulta kopioitumiskyvynkin.

Replikaasi ilman elävää solua edellyttää paitsi 
rakennusohjeita, katalyytteja ja raaka-aineita, myös 
energiaa prosessin käynnissä pitämiseksi.  3,8 miljar-
dia vuotta sitten tällaisia ei oleteta maapallolla vielä 
olleen: ”Darwinin ’lämpimät pienet lammikot’ ovat 
kehnoja katalyyttien lähteitä, mikä on yksi syy sille, että 
monet tiedemiehet ovat menettäneet uskonsa niihin.”
Lisäksi kahden molekyylin on kohdattava ennen 
kuin ne voivat reagoida. Metabolia voi käynnistyä 
vain, jos molekyylien pitoisuus on kyllin suuri. ”Täs-
tä syystä kemistit tekevät kokeitaan pienissä koeputkissa 
eivätkä uima-altaissa. Alkumereen sekoittuessaan uudet 
molekyylit eivät ikinä enää näkisi toisiaan.”

Bakteerit evoluoituvat ja 
mutatoituvat nopeammin 
kuin monimutkaisemmat 
eliöt: vain muutamassa 
vuosikymmenessä eräät lajit 
ovat jo oppineet käyttämään 
ravinnokseen mm. muoveja. 
Olisiko tämä kyky voinut 
kehittyä vain satunnaisen 
muuntelun avulla?

”Maapallolla on nykyään 
noin 5 x 1030 bakteeria. 
Tämä on suuri luku. Kuiten-
kin vaikka jokainen näistä bakteereista olisi kokeillut 
uutta entsyymikombinaatiota joka sekunti siitä lähtien, 
kun elämä lähes 4 miljardia vuotta sitten syntyi, ne oli-
sivat ehtineet kokeilla vain noin 1048 kombinaatiota. 
Niiden mahdollisuus löytää ainoa toimiva kombinaatio 
101500 metabolian joukosta olisi ollut häviävän pieni 
— käytännössä sokealla etsinnällä täysin mahdotonta.”

Mutta bakteereilla on kyky ”lainata” valmiita geenejä 
toisilta samantyyppisiltä lajeilta menetelmällä, jota 
kirjoittaja kutsuu biologiseksi innovabiliteetiksi. 
Evoluutio olisi saattanut tapahtua jopa tuhat kertaa 
nopeammin kuin nykyisten matemaattisten mallin-
nusten perusteella on pidetty mahdollisena.

Kirjan sisältö ei täysin vastaa otsikkoa ja takakansi-
tekstiä. Parempi synteesi löytyy esipuheen viimeisestä 
kappaleesta: ”Jo tähän mennessä löytämämme kertoo, 
että evoluutio on paljon enemmän kuin miltä se ensi 
näkemältä vaikuttaa. Se kertoo, että innovabiliteetin 
periaatteet ovat piilossa jopa DNA:n molekyyliarkkiteh-
tuurin tuolla puolen elämän piilotetussa arkkitehtuu-
rissa, jonka kauneus ei ole tästä maailmasta.” 
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Elämän ja evoluution 
arvoitus ratkaistu?
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sekä helmi-, maalis- että 
huhtikuussa. Kevätko-
kouskutsun ja -ohjelman 
sisältäneen 1b-numeron 
oli saanut toimittaak-
seen järjestämisvastuu-
vuorossa ollut Lahden 
paikallisosasto.

Esityslistan ja lisätalous-
arvion lisäksi erikoisnu-
merossa oli muutakin 
sisältöä. Lahden Mensan 
perustaja Marja Kelo 

muisteli osastonsa alkutaivalta ja omaa yhdistykseen 
liittymistään oikein runomitalla: ”Kun Mensa testin 
järjestää, niin tyhmät siitä pois vain jää. Ainut nai-
nen olin siellä, viisi miestä pyöri tiellä. Kai sukupuo-
len häpäisin, kun meistä yksin läpäisin. ”

”Testaajana toimi Erkki Kivilohkare. Nimeltään, 
näoltään ja ajatuksiltaan oikein sopiva Mensan ’omi-
tuisten otusten kerhoon’. Suuren tukkapehkon sisältä 
pilkottivat kirkkaat silmät. Lehdistökin oli paikalla. 
Uusi Suomi teki testistä puolen sivun jutun kuvineen 
kaikkineen. Testaaja jäi yhtäpäätä paikalle tarkasta-
maan paperit, joten tulokset sai noutaa parin tunnin 
päästä. Toisten pisteitä en tiedä, mutta Kivilohkare 
sanoi minulle vain yhden testatun ylittäneen rajan.”

Huhtikuun tavanomaisesta lehdestä saatiinkin sitten 
lukea jo kevätkokousraportti. Sääntömuutoksen 
käsittely oli päätetty siirtää syyskokoukselle, ja lisäta-
lousarvio tuli hyväksytyksi. ”Järjestelyt sujuivat moit-
teettomasti ja lahtelaisten kilpailut ja arpajaiset toivat 
jännitystä elämään”, totesi päätoimittaja Savioja.

Puheenjohtaja Seppo Järvinen vastaili erään jäsenen 
kirjeitse esittämiin kysymyksiin, muun muassa 
tähän: ”Eikö jäsenistön tiedoksi voisi julkaista Men-
salaisessa listaa yhdistyksen uusista jäsenistä, kun 
jäsenluettelo ilmestyy vain kerran vuodessa?” Seppo 
kiitti vinkistä ja lupasi, että tästä numerosta lähtien 
uusien jäsenten nimet ja kotipaikat tullaan julkai-

Mensalainen 25 
vuotta sitten 

semaan lehdessä — kuten on tapahtunut siitä asti. 
Alkuvuonna liittyneiden luettelo käsitti 66 nimeä.

Suomen Mensan virallisen tiedotteen ”Mitä on 
älykkyys?” teksti julkistettiin. Painettua A5-kokoista 
lehtistä voisi tilata toimistolta.

Paikallisosastojen toimintaohjeet on saatu valmiiksi 
ja toimitettu jo toimivien osastojen puheenjohtajille 
sekä Lappeenrantaan ja Vaasaan, jossa POS:n perus-
tava kokous pidettäisiin toukokuussa.

Myös viisi vuotta aikaisemmin perustetun Suomen 
Mensa ry:n Juhlavuoden rahaston tilinumero ja varo-
jenkeräystavat julkistettiin.

Perinteinen Suuri kermavohvelikisa järjestettäisiin 
23.5. Linnanmäellä. Mensa Petanquen jäsenistä jo 
seitsemän on hankkinut valtakunnallisen Petanque-
liiton pelilisenssin, joten kuulapelikisoihin voidaan 
osallistua jopa kahden joukkueen voimin varaväellä-
kin vahvistettuna. 

Savo -91 -maatalousnäyttelyn testaustapahtuman 
yhteyteen olivat kuopiolaiset luvanneet muutakin 
oheisohjelmaa. Yhdistyksen ensimmäisessä kesäta-
pahtumassa on luvassa muun muassa höyrylaiva-
risteily, pètankkia sekä kuutamouintia. Tarkempi 
ohjelma julkaistaisiin seuraavassa numerossa.

Hallituksen päätöksellä jäsenlehteen oli tarkoitus 
hankkia maksullisia ilmoituksia, ja tämän edis-
tämiseksi ulkopuolisen ilmoittajan painovalmiin 
mainoksen hankkineelle jäsenelle korvattaisiin 15 % 
ilmoituksen hinnasta hankkimiskulujen kattamiseksi 
— ”tietysti vasta sitten, kun ilmoittaja on maksanut 
laskunsa”. Mensalaisen omistaman tai hallinnoi-
man firman mainoksesta provisiota ei kuitenkaan 
maksettaisi, mutta jäsenet saisivat aina ”vähintään 
50 %:n alennuksen” ilmoitushinnasta. Jos yrityksen 
toimiala on toimituksen mielestä muitakin mensalai-
sia kiinnostava tai hyödyttävä ja siihen liittyisi asiaa 
koskeva artikkeli tai haastattelu, alennus voisi olla 
suurempikin. 


